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Justering
Utses att justera: Patric Carlsson
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Anslagsbevis
Protokollet är justerat för Valnämndens sammanträde 2022-01-26. Protokollet har 
tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla. Anslaget ska sättas 
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Anslaget har anslagits på digitala anslagstavlan 2022-02-04. Anslaget har tagits bort 
från digitala anslagstavlan 2022-02-28.

Originalprotokollet förvaras på kommunkontoret, Torget 1 i Charlottenberg.

Comfact Signature Referensnummer: 30767SE



 Sida 2 (10)

Valnämndens protokoll 2022-01-26

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

Närvarolista

Beslutande
Margaretha Persson oberoende (tidigare HEL), ordförande
Björn Olsson (C)
Bengt Nilsson (KD)
Patric Carlsson (V)
Odd Westby (S)
Britta Andersson (S)
Sven-Åke Byström (S) ersättare för Christer Danielsson (M)

Övriga närvarande
Eva Aanerud Karlsson (V), ej tjänstgörande ersättare
Anders Gustafsson (KD), ej tjänstgörande ersättare
Bo Sundbäck (S), ej tjänstgörande ersättare
Rebecka Nilsson, kommunsekreterare och valsamordnare
Margareta Bergman, informationschef och biträdande valsamordnare
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§ 1 Meddelanden
Diarienummer: VN/2022:3, VN/2021:3

Valnämndens beslut
Valnämnden har tagit del av nyhetsbreven från Valmyndigheten.

Sammanfattning av ärendet
Åtta nyhetsbrev har inkommit och delges valnämnden.

Beslutsunderlag
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:2V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:1V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:14V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:13V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:12V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:11V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:10V
Valmyndighetens nyhetsbrev 2021:9V

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
-
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Sida 5 (10)

Valnämndens protokoll 2022-01-26

                          
                          Detta dokument har undertecknats elektroniskt:

§ 2 Beslut om kommunikationsplan för valet 2022
Diarienummer: VN/2022:2

Valnämndens beslut
Valnämnden antar förslag till kommunikationsplan för valet 2022 och delegerar till 
biträdande valsamordnaren att löpande revidera planen. Kommunikationsplanen följs 
upp på varje sammanträde i valnämnden.

Sammanfattning av ärendet
År 2022 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Valnämnden i varje 
kommun ansvarar bland annat för information om var, när och hur man röstar. 
Valkansliet har tagit fram förslag till en kommunikationsplan.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-13
Förslag till kommunikationsplan för val 2022

Beslutet skickas till
För kännedom
Valsamordnare

För åtgärd
Informationschef
Kommunikatör
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§ 3 Behörighet till Valid
Diarienummer: VN/2022:1

Valnämndens beslut
Valnämnden tilldelar valsamordnaren, Rebecka Nilsson, behörighet i systemet Valid. 

Sammanfattning av ärendet
Valid är valadministrationens gemensamma IT-stöd. Valid har användare på 
Valmyndigheten, länsstyrelser, kommuner, partikanslier, utlandsmyndigheter och 
tryckerier. Olika aktörer har olika tillgång och olika uppgifter att utföra i Valid. 

Inför varje val registreras i Valid uppgifter om allt från valkretsar och antal mandat att 
fördela, till röstningslokaler och vallokaler, öppettider och adresser. Partierna och 
länsstyrelsen registrerar uppgifter om partiernas kandidater. Informationen i Valid 
används för att bland annat trycka röstkort, ta fram röstlängder och trycka valsedlar.

Valnämnden beslutar vem som ska vara den allra första användaren i kommunen som 
får tillgång till Valid av sin länsstyrelse. Senare kan behörigheter delas ut så att 
lämpliga personer kan skriva ut till exempel röstkort. 

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-18

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Länsstyrelsen i Värmland
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§ 4 Diskussion - Förtidsröstningslokaler samt 
vallokaler på valdagen och dess öppethållande
Diarienummer: VN/2021:4

Valnämndens beslut
Följande förtidsröstningslokaler används vid valet 2022:

Charlottenbergs bibliotek
Åmotfors bibliotek
Koppoms bibliotek
Skillingmark - gymnastiksal (på valdagen)

Följande vallokaler används vid valet 2022 med öppettiderna 8.00-20.00:

Charlottenbergs omland – Gunnarsbyhallen
Charlottenbergs tätort – A-salen, Folkets Hus
Åmotfors – Gärdeshallen
Koppom – Gillevihallen
Köla-Skillingmark – Köla församlingshem

Valsamordnaren får i uppdrag att boka alternativa vallokaler att nyttja vid 
oförutsägbar händelse. 

Sammanfattning av ärendet
Varje kommun ansvarar enligt vallagen för att se till att det finns lämpliga lokaler som 
kan användas som vallokaler på valdagen samt lokaler som kan användas vid 
förtidsröstningen. Inför valet 2022 har särskild hänsyn tagits till lokaler som ger goda 
förutsättningar att kunna hålla avstånd.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-18

Beslutet skickas till
För kännedom
-

För åtgärd
Valsamordnare
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§ 5 Beslut om ordförande och vice ordförande till 
valdistrikten inför valet 2022
Diarienummer: VN/2021:6

Valnämndens beslut
Valnämnden väljer följande personer till de olika valdistrikten: 

Åmotfors 
Maja Ohlsson, ordförande
Bjarne Persson, vice ordförande

Charlottenbergs omland 
Dick Sundbäck, ordförande 
Lennart Thorell, vice ordförande 

Charlottenbergs tätort 
Håkan Hager, ordförande
Tina Brink, vice ordförande 

Köla-Skillingmark 
Elin Örtqvist, ordförande 
Matilda Gunnarsson, vice ordförande

Koppom 
Sara Fält, ordförande 
Jenny Wadman, vice ordförande

Sammanfattning av ärendet
Av de röstmottagare som ska tjänstgöra i vallokalen på valdagen måste en vara 
ordföranden och en vice ordförande.

Beslutsunderlag
Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse 2022-01-25

Beslutet skickas till
För kännedom
Valda personer

För åtgärd
Personalavdelningen
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§ 6 Fullmakt för utkvittering av poströster och 
valmaterial
Diarienummer: VN/2022:5

Valnämndens beslut
Kommunsekreterare och valsamordnare Rebecka Nilsson, informationschef och 
biträdande valsamordnare Margareta Bergman och assistent Birgitta Lind har var för 
sig rätt att kvittera ut försändelser i samband med 2022 års val.

Sammanfattning av ärendet
Beslut behöver tas gällande vilka som har rätt att kvittera ut försändelser i samband 
med valet.

Beslutsunderlag
-

Beslutet skickas till
För kännedom
Kommunsekreterare och valsamordnare, Rebecka Nilsson
Informationschef och biträdande valsamordnare, Margareta Bergman
Assistent, Birgitta Lind

För åtgärd
-
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§ 7 Diskussion - Rekrytering av röstmottagare
Diarienummer: VN/2021:5

Valnämndens beslut
Valnämnden uppmanar ordförande och vice ordförande i de olika valdistrikten att 
bistå i arbetet att rekrytera röstmottagare, både till förtidsröstningen och till valdagen 
samt för beredskap på valdagen.

Sammanfattning av ärendet
Valnämnden diskuterar olika åtgärder för att kunna rekrytera röstmottagare. Detta 
arbete sker vid varje valtillfälle, men med tanke på den nuvarande pandemin förutspås 
att det kommer krävas fler röstmottagare för att kunna genomföra ett väl utfört val. 
Nytt för året är också att ett antal personer får genomgå utbildning för att sedan ha 
beredskap för eventuell sjukdom eller annat bortfall av schemalagda röstmottagare på 
valdagen. 

Vid valnämndens förra sammanträde i oktober uppmanades verksamheter inom 
kommunen sprida information om rekryteringen, bland annat till personer aktiva i 
olika föreningar och gode män. I ett tidigare ärende vid dagens sammanträde 
behandlade valnämnden vilka som utses som ordförande och vice ordförande i 
valdistrikten. Dessa uppmanas nu bistå i arbetet med rekryteringen.

Beslutsunderlag
Valnämndens protokollsutdrag 2021-10-21 § 4

Beslutet skickas till
För kännedom
Valdistriktens ordförande och vice ordförande, kriterier för röstmottagare bifogas. 

För åtgärd
-
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